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PROCES – VERBAL 
 

 Încheiat azi, 20 decembrie 2021, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local 
al Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 19 membri, 2 reprezentanți ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, Miklós András – sat Coşeni, Baloga Csilla - sat 
Chilieni, lipsind: Ferenczy Ágnes-Kanilla, Lakatos László. 
 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe s-a făcut în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prevederile HG nr. 394/2020 privind 
declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, respectiv în conformitate cu prevederile art. 
133 alin. (2) și art. 134 alin. (1) lit. a și art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ prin Dispoziţia emisă de primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, nr. 
1423/2021. Ședința se desfășoară prin sistemul de audioconferință STS. 
 La şedinţă participă, conform legii: Antal Árpád-András primarul municipiului, Toth-
Birtan Csaba, Vargha Fruzsina viceprimaii municipiului Sfântu Gheorghe, Kulcsár Tünde-
Ildikó, secretarul general al Municipiului Sfântu Gheorghe. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.r.): „Bună dimineața. Sunt 
Kondor Ágota și aș vrea să începem cu prezența.” 
 Se dă citire listei consilierilor locali care răspund cu prezent.  
 (lb.r./lb.m.): „Suntem prezenți 19 consilieri locali din 21 și reprezentanți ai satelor. 
Am întrebarea dacă aveți propuneri pentru Ordinea de zi?” 
 Domnul consilier ZSIGMOND JÓZSEF (lb.r.): ”Sunt Zsigmond József și am o 
propunere pentru punctul D1: proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 
87/2018 privind instituirea programului multianual de burse pentru susţinerea studenţilor din 
anii terminali, cu modificările și completările ulterioare.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.r.): „Bine, mulțumim. Sunteți 
de acord să intorducem acest proiect de hotărâre pe Ordinea de zi?” 
 Domnul consilier COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Da, sunt de acord.” 
 Domnul consilier CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m./lb.r.): „De acord.” 
 Domnul consilier CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier JÁNÓ MIHAIL: (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier JANCSÓ ÉVA (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier KÁDÁR IMOLA (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier KERESZTES LÁSZLÓ (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier KOLCZA ISTVÁN (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier SZÉKELY KINCSŐ (lb.r./lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Sunt de acord.” 



 Domnul consilier VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.r.): „Sunt de acord și aș vrea să 
introduc un proiect de hotărâre D2 privind aprobarea modificării Contractului de asociere nr. 
40538/2020 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociația Mathias Corvinus 
Collegium. Mulțumesc.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.r.): „Bine. Vom vota și acest 
D2. Imediat.” 
 Domnul consilier ZSIGMOND JÓZSEF: (lb.r.): „Sunt de acord. Și nu o să particip 
la dezbaterea și votarea punctului D2.”  
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier lipsind de la vot (Sipos Dóra-Viola). 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.r.): „Bine. Am notat. Și vă rog 
d-na Vargha Fruzsina, să prezentați acest punct D2.” 
 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.r.): „Vă mulțumesc. Deci aș vrea să 
introducem acest punct, privind aprobarea modificării Contractului de asociere nr. 
40538/2020 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociația Mathias Corvinus 
Collegium.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.r.): „Bine, mulțumim. Sunteți 
de acord să intorducem acest punct D2?” 
 Domnul consilier COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Da, sunt de acord.” 
 Domnul consilier CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m./lb.r.): „De acord.” 
 Domnul consilier CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier JÁNÓ MIHAIL: (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier JANCSÓ ÉVA (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier KÁDÁR IMOLA (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier KERESZTES LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier KOLCZA ISTVÁN (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.r./lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.r./lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier SZÉKELY KINCSŐ (lb.r./lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r./lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.r./lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.r.): „Zsigmond József nu 
votează despre acest punct D2.” 
 Domnul consilier ZSIGMOND JÓZSEF: (lb.r.): „Da!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier lipsind de la vot (Sipos Dóra-Viola), 1 
consilier nu votează (Zsigmond József). 
 Doamna consilier SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.r.): „Sunt Sipos Dóra, sunt prezentă. 
Scuzați-mă.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.r.): „Bine. Mulțumim. Bine ați 
venit. Acum să votăm Ordinea de zi, împreună cu D1 și D2, și mai avem 5 proiecte de 
hotărâri. La Diverse dorește cineva să se înscrie?” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.): „Nu la Diverse, dar aș dori să 
retrag punctul 5 de pe Ordinea de zi, fiindcă nu este gata.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.r.): „Bine. Punctul 5 este 



retras de către dl. viceprimarul Toth-Birtan Csaba. Votăm Ordinea de zi, completat cu D1 și 
D2. Sunteți de acord?” 
 Domnul consilier COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Da, sunt de acord cu 
punctul D1 șu D2, și cu Ordinea de zi în întregime.” 
 Domnul consilier CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord cu Ordinea de 
zi.” 
 Domnul consilier CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Sunt de acord cu Ordinea 
de zi.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord cu Ordinea de 
zi.” 
 Domnul consilier JÁNÓ MIHAIL: (lb.m.): „Sunt de acord cu Ordinea de zi.” 
 Doamna consilier JANCSÓ ÉVA (lb.m.): „Sunt de acord cu Ordinea de zi.” 
 Domnul consilier JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Și eu sunt de acord cu 
Ordinea de zi.” 
 Doamna consilier KÁDÁR IMOLA (lb.m.): „Sunt de acord cu Ordinea de zi.” 
 Domnul consilier KERESZTES LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord cu Ordinea de zi 
amintit.” 
 Doamna consilier KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.m.): „Sunt de acord cu 
Ordinea de zi.” 
 Domnul consilier KOLCZA ISTVÁN (lb.m.): „Sunt de acord cu Ordinea de zi.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.r./lb.m.): „Sunt de acord cu 
Ordinea de zi.” 
 Doamna consilier MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.r./lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.r./lb.m.): „Sunt de acord cu Ordinea de 
zi.” 
 Doamna consilier SZÉKELY KINCSŐ (lb.r./lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r./lb.m.): „Sunt de acord cu 
Ordinea de zi.” 
 Domnul consilier VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord cu Ordinea de zi.” 
 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.r./lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier ZSIGMOND JÓZSEF: (lb.r./lb.m.): „Sunt de acord cu Ordinea de 
zi.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.r.): „Înainte de a intra în 
dezbaterea Ordinii de zi, doresc să vă supun atenției următoarele: potrivit art. 228 din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea 
hotărârilor consilierii care au un interes personal în problema supusă dezbaterii. Dacă sunt 
asemenea situaţii consilierii sunt obligaţi să anunţe înainte de începerea ședinței interesul 
personal pe care-l au în problema respectivă. Avem un singur caz. Începem cu primul punt.” 
 PUNCTUL I de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației 
anuale a municipiului Sfântu Gheorghe la Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul 
Covasna pe anul 2021. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.): „Asociația pentru Dezvoltarea 
Turismului în Județul Covasna, a căror membri suntem, ca și Municipiul Sfântu Gheorghe, a 
solicitat aprobarea cotizației anuale prin decizia forului de conducere a  
asociației și dorește să fixăm cotizația la 180.000 lei/an.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.r.): „Comisiile de specialitate 
I și V au avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Dacă aveți întrebări? Vom vota hotărârile 
la sfârșitul prezentărilor. Sper că sunteți de acord cu acest lucru.” 



 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA NR. 
434/2021. 
 PUNCTUL II de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2021. Prezintă: Antal Árpád-
András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r./lb.m.): „Mulțumesc frumos. Bună 
ziua. (lb.r.): Bugetul municipiului va fi rectificat cu suma de 11.412.840 lei. 5.000.000 de lei 
din această sumă provin dintr-un transfer de la Guvernul României, sume defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor locale, iar 6.474.840 de lei provin din acest nou mecanism, prin 
care bugetele locale, unde sunt instituții de cultură finanțate de către autoritățile locale, 
primesc o cotă de 2% din impozitul pe venit, astfel noi în acest an, în total avem peste 
8.000.000 de lei, sumă pe care l-am primit din aceast fond cultural. Această sumă reprezintă 
65,55% din bugetul celor doi instituții de cultură: Teatrul ”Tamási Áron”, respectiv Teatrul 
”Andrei Mureșanu”. Sumele evident sunt repartizate pentru aceste instituții, ele vor fi 
transferate în bugetul pe anul viitor. Astfel în total, în acest moment, ca și venituri, cu 
aceeastă rectificare ajungem la suma de 208.168.600 de lei, ca și venituri planificate pe anul 
2021. (lb.r./lb.m.): Vă mulțumesc.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.r.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Comisiile de specialitate I și V au avizat favorabil. Dacă aveți întrebări în legătură 
cu punctul 2? Dacă nu, trecem la punctul 3.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA NR. 
435/2021. 
 PUNCTUL III de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei 
bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.11.2021. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r./lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
(lb.r.): În momentul când am aprobat bugetul pentru anul 2021 am estimat la venituri 
195.459.760 de lei. Până la sfârșitul lunii noiembrie am rectificat această sumă de câteva ori, 
ajungând la 196.755.760 de lei. A fost încasată suma de 160.180.355 lei, reprezentând 
82,53% din prevederile anuale aprobate, iar la cheltuieli am cheltuit suma de 140.437.570 lei, 
reprezentând 71,38% din cheltuielile planificate pentru acest an. (lb.r./lb.m.): Vă 
mulțumesc.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.r.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Comisiile de specialitate nr. I și V au avizat favorabil proiectului de hotărâre. 
Dacă aveți întrebări în legătură cu punctul nr. 3? Dacă nu, trecem la punctul 4.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA NR. 
436/2021. 
 PUNCTUL IV de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii 
Grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale, evaluării situației acestora și 
stabilirii măsurilor necesare, la nivelul municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: Toth-Birtan 
Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r./lb.m.): „Mulțumesc. (lb.r.): În 
Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, respectiv în Normele 
metodologice de aplicare a acestei legi, s-a întrodus un nou concept, și anume: aceste așezări 
informale și pentru a defini aceste așezări informale la nivelul localităților se prevede 
formarea unui grup de lucru. Acest grup de lucru trebuie să identifice așezările informale și 
să monitorizeze condițiile de locuire a populației în aceste așezări informale, respectiv să 
fundamenteze unele politici publice, programe și proiecte adresate acestor așezări. Se 



propune ca la nivelul municipiului Sfântu Gheorghe acest grup de lucru să se formeze din: 
primarul municipiului Sfântu Gheorghe, secretarul general, arhitectul șef, directorii executivi 
ai Direcției Patrimoniu, Direcției Juridice, Direcției de Investiții, un membru din 
Compartimentului Registrul Agricol, șeful serviciu al Serviciului Programe și Servicii 
Sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială, șeful Poliției Locale, 1 reprezentant al 
Asociației Grup de Acțiune Locală SEPSI și un reprezentant al societății civile. Participanții, 
respectiv membrii vor fi nominalizați printr-o dispoziție emisă de primarul municipiului 
Sfântu Gheorghe. Mulțumesc.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.r.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Comisiile de specialitate nr. I, II și V au avizat favorabil proiectului de hotărâre. 
Dacă aveți întrebări? Dacă nu, trecem la punctul D1.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA NR. 
437/2021. 
 PUNCTUL D1 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea și 
completarea HCL nr. 87/2018 privind instituirea programului multianual de burse pentru 
susţinerea studenţilor din anii terminali, cu modificările și completările ulterioare. Prezintă: 
Zsigmond József, consilier local. 

 Domnul consilier ZSIGMOND JÓZSEF: (lb.r./lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
(lb.r.): Avem câteva modificări față de anul trecut, de exemplu: fiecare student poate aplica 
cu o singură cercetare în fiecare categorie, sau rezultatele excelente de cercetare în domeniul 
ales se punctează numai publicațiile apărute în ziare/cărți științifice, recunoscute, care au și 
număr ISBN, sau la calcularea mediei se calculează numai ultimii 2 ani, în cazul studenților 
aflați la licență și doctoranzilor. În afara de aceasta apare și calendarul pentru anul aniversitar 
2021/2022: pentru depunerea dosarelor pentru obținerea burselor termenul este 31 ianuarie 
2022 și afișarea rezultatelor finale este 28 februarie 2022. În rest nu se schimbă altceva.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.r.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Comisiile de specialitate nr. I, IV și V au acordat aviz favorabil proiectului de 
hotărâre. Dacă aveți întrebări în legătură cu proiectul de hotărâre D1? Dacă nu, trecem la 
punctul D1.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA NR. 
438/2021. 
 PUNCTUL D2 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 
Contractului de asociere nr. 40538/2020 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi 
Asociația Mathias Corvinus Collegium.” Prezintă: Vargha Fruzsina, viceprimar. 
 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.r.): „Mulțumesc. Programul despre 
care este vorba, este organizat de Asociația Mathias Corvinus Collegium, și este un program 
educațional extrașcolar, cu titlul de ”Talente tinere în cadrul MCC”, care vizează selectarea, 
cultivarea si dezvoltarea aptitudinilor unor grupe de elevi cu capacități speciale precum și 
crearea și punerea în funcțiune a Centrului educațional de formare în Municipiul Sfântu 
Gheorghe, și pentru a se realiza obictivul propus de acest program și în anul școlar 2021-
2022, este necesară aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Programului pentru 
această perioadă, motiv pentru care propun Consiliului Local aprobarea acestui proiect de 
hotărâre. Mulțumesc.”  
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA NR. 
439/2021. 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.r.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Comisiile de specialitate nr. I, IV și V au acordat aviz favorabil. Vreau să 
menționez faptul că în comisia nr. V dl. Zsigmond József a fost prezent și nu a participat la 



vot. Dacă aveți întrebări? Dacă nu, trecem la vot. Deci vom vota proiectele de hotărâre nr. 1, 
2, 3, 4, D1 și D2, punctul 5 a fost retras de către dl. viceprimar. ” 
 Domnul consilier COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Da, sunt de acord cu 
proiectul 1, 2, 3, 4 respectiv D1 și D2.” 
 Domnul consilier CSATLÓS LÁSZLÓ (/lb.m./lb.r.): „Sunt de acord cu proiectele de 
hotărâri 1, 2, 3, 4, D1 și D2.” 
 Domnul consilier CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Sunt de acord cu 
proiectele 1, 2, 3, 4, D1 și D2.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord cu proiectele 1, 
2, 3, 4, D1 și D2.” 
 Domnul consilier JÁNÓ MIHAIL: (lb.m.): „Sunt de acord cu proiectele de hotărâri 
1, 2, 3, 4, respectiv cu D1 și D2. Mulțumesc.” 
 Doamna consilier JANCSÓ ÉVA (lb.m.): „Sunt de acord cu proiectele de hotărâri 1, 
2, 3, 4, respectiv cu D1 și D2. Mulțumesc.” 
 Domnul consilier JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Sunt de acord cu proiectele 
de hotărâri 1, 2, 3, 4, D1 și D2.” 
 Doamna consilier KÁDÁR IMOLA (lb.m.): „Sunt de acord cu proiectele de hotărâri 
1, 2, 3, 4, D1 și D2. Mulțumesc.” 
 Domnul consilier KERESZTES LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord cu proiectele de 
hotărâri 1, 2, 3, 4, respectiv cu D1 și D2.” 
 Doamna consilier KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.m.): „Sunt de acord cu 
proiectele de hotărâri 1, 2, 3, 4, respectiv cu D1 și D2. Mulțumesc.” 
 Domnul consilier KOLCZA ISTVÁN (lb.m.): „Sunt de acord cu proiectele de 
hotărâri 1, 2, 3, 4, respectiv cu D1 și D2.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord cu 
proiectele 1, 2, 3, 4, D1 și D2.” 
 Doamna consilier MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): „Sunt de acord cu 
proiectele de hotărâri 1, 2, 3, 4, D1 și D2.” 
 Doamna consilier SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Sunt de acord cu proiectele de 
hotărâri 1, 2, 3, 4, respectiv D1 și D2.” 
 Doamna consilier SZÉKELY KINCSŐ (lb.r./lb.m.): „Sunt de acord cu puntele 1, 2, 
3, 4, respectiv D1 și D2.” 
 Domnul consilier VAJNA LÁSZLÓ (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord cu proiectele de 
hotărâri 1, 2, 3, 4, D1 și D2.” 
 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord cu punctele 
1, 2, 3, 4, D1 și D2. Mulțumesc.” 
 Domnul consilier ZSIGMOND JÓZSEF: (lb.r./lb.m): „Sunt de acord cu punctele 1, 
2, 3, 4 și D1, la punctul D2 nu particip la vot.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.r.): „Mulțumesc frumos. Am 
votat proiectele de hotărâri. Mulțumesc pentru prezență. Ne mai vedem, ne auzim. O să mai 
avem luna asta ședință. La revedere, o zi frumoasă.” 
 
 Prezentul Proces-verbal s-a încheiat într-un singur exemplar, care se păstrează la 
dosarul ședinței, în arhiva Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna şi a fost 
adoptat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 27 ianuarie 2022. 
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